RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
E.ON Challenge.ON Hackathon - A jövő energiája

Az E.ON Hungária csoport tevékenységének fő fókuszában az energiahálózatok, a
megújuló energia, és az ügyfeleinknek kínált komplex energetikai megoldások állnak,
kiemelten kezelve az innovatív energetikai megoldásokat. Ügyfeleink valós igényeit
szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy új, innovatív, a jövő kihívásaira is megfelelő
választ nyújtó termékekkel és szolgáltatásokkal tegyük élhetőbbé és fenntarthatóbbá
közös jövőnket.
Most az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-10043518; adószám: 12282225-2-44, a továbbiakban, mint „Szervező”) az új generáció
tagjait hívja ötletelésre, hogy rendhagyó ötletverseny (a továbbiakban: „Verseny”) –
egy 24 órás Hackathon – keretében találhassuk meg közösen a legjobb válaszokat az
előttünk álló kihívásokra. A Versenyre kreatív, a téma iránt elkötelezett nappali
tagozatos hallgatókból álló 2-4 fős csapatok (a továbbiakban: „Versenyző”)
jelentkezhetnek. A legjobb 15 csapat tagjainak lehetősége lesz, hogy egy 24 órás
Hackathon keretében, mentorok segítségével konkrét válaszokat dolgozhassanak ki,
és a legjobb három csapat értékes jutalomban részesül.
A Verseny lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervező által megbízott Design Terminál Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; Cg. 11-09-024678; adószám: 257170022-11) és az EcoSim Oktatási Szimulációk Kft. (székhely: 1094 Budapest, Páva utca
13. 5. em. 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-176490; adószám: 24670195-1-43) (együtt
”Lebonyolító”) látja el.
A Verseny témája
A jövő energiája
Verseny felhívás
Mutassátok meg nekünk, hogy a jövő fogyasztói milyen energiához köthető
megoldásokat fognak használni a következő évtizedekben!
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A probléma:
Rengeteg új trend van kibontakozóban az energetika és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások területén is, melyek átalakíthatják a jövő energetikai termékkínálatát.
Hogyan és milyen irányba növelhető az energiához kapcsolódó szolgáltatások köre?
Hogyan növelhető a tudatos energiafogyasztás iránti igény? Milyen eszközökkel lehet
növelni az ügyfél elköteleződést? Ezekre a kérdésekre várunk jövőbe mutató
válaszokat, innovatív termékötletek, mintaalkalmazások vagy egyéb újszerű
megoldások formájában. A döntőbe bejutó 15 csapat a 24 órás hackathon során az
alábbi kihívások egyikére megoldást nyújtó ötletet kell, hogy kidolgozzon:
1. Smart Home alkalmazások
A digitalizáció, smart megoldások és az IoT (internet of things) a jövőben minden
eddiginél meghatározóbban jelen lesz otthonainkban. Az integrált smart home
megoldások, mint az energiahatékony házak, a kereslet oldali energiamenedzsment,
az elektromos járművek töltése vagy a napelem rendszerek alkalmazása egyre jobban
elterjed.
A versenyben résztvevő csapatok feladata, hogy olyan alkalmazásokat tervezzenek,
melyek átlátható módon és játékos formában segítik majd bemutatni és elérhetővé
tenni a jövő intelligens otthonainak előnyeit az ügyfelek számára, bemutatva a
személyes energiafogyasztási adataikat, annak érdekében, hogy ösztönözzük a
fogyasztót a tudatos energiafelhasználásra.
2. Ügyfél elköteleződés növelése
Az energiaszolgáltatók szembe kell nézzenek azzal a kihívással, hogy az általuk
nyújtott gáz- vagy áramszolgáltatás önmagában kevésbé tudja felkelteni ügyfelei
érdeklődését, ezért gyakrabban kell kapcsolatba lépniük az ügyfelekkel, és az
energiaszolgáltatás mellett egyéb hozzáadott érteket is fel kell tudniuk kínálni.
A versenyben résztvevő csapatok feladata, hogy olyan közösségi megoldásokat
találjanak ki, melyek képesek lehetnek a jövőben növelni az ügyfelek elköteleződését
és érdeklődését! Milyen lenne egy közösségi háló, ahol az ügyfelek megoszthatják
egymással tapasztalataikat, ötleteiket az energiahasználatról? Milyen közösségi
gazdaság (sharing economy) megoldások alakíthatják a jövőben az energia kínálatot?
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3. A jövő fogyasztója
Mit várnának egy energiaszolgáltótól 2030-ban a jövő fogyasztói? A régi vagy már
ismert megoldásoktól elrugaszkodott javaslatokat várunk! Milyen az energetikához
köthető szolgáltatások, alkalmazások tennék kényelmesebbé a jövő fogyasztójának
életét?
A versenyben résztvevő csapatok feladata, hogy konkrét mintaalkalmazások
formájában mutassák be, hogy esetükben milyen formában jelenhetnek meg a jövő
energetikával kapcsolatos megoldásai.
Részvételi feltételek
A Versenyben, annak időtartama alatt kizárólag olyan 18. életévét betöltött,
cselekvőképes személy vehet részt, aki
•
•

•

•

nappali tagozatos vagy PhD hallgatói jogviszonyban áll valamely
magyarországi felsőoktatási intézménnyel (főiskola vagy egyetem), és
regisztrál a www.challengeon.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely
során megadja a következő személyes adatait: név, e-mail cím, lakcím /
tartózkodási hely (levelezési cím), telefonszám, születési dátum, középiskola
neve, középiskola végzés éve, felsőoktatási intézmény neve, kar és szakirány
megnevezése, végzés éve, nyelvismeret szintje, IT ismeret szintje, munkahelyi
tapasztalatok (korábbi munkahely neve, iparág, időpont), munkahelyi
elhelyezkedés tervezett helye, munkahelyi elhelyezkedés tervezett időpontja,
játékról való értesülés módja, felhasználónév, csapatnév , csapattípus és
elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban leírt valamennyi feltételt, illetőleg az
Adatkezelési tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezetten
hozzájárult,
a Verseny helyszínén, a Verseny megkezdését megelőzően aláírja a
titoktartásra, valamint a felhasználási jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

A Versenyre legalább 2, legfeljebb 4 fős csapatokban lehet jelentkezni.
A Versenyben nem vehetnek részt:
•
•

olyan külföldi diákok, akik valamilyen hallgatói csereprogram (például Erasmus)
keretében csak ideiglenesen folytatják tanulmányaikat Magyarországon.
a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);
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•

a Verseny lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok

•

közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont);
az E.ON Hungária Zrt. kapcsolt vállalkozásainak munkatársai, valamint azok
közeli hozzátartozói.

A Versenyzők a regisztrált e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége)
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
Azok a Versenyzők, akik a Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételeknek nem
felelnek meg, a Versenyből automatikusan kizárásra kerülnek.
A Verseny ideje alatt a Szervező a wifi hozzáférést, valamint az étel és ital ellátását
biztosítja. Az informatikai eszközök rendelkezésre állását valamennyi Versenyző maga
biztosítja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy
•

a Verseny keretében készült anyagokat a Részvételi Szabályzat feltételeinek
teljesítése végett megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő
Versenyző bármely okból nem felel meg a Részvételi Szabályzat feltételeinek,
úgy az érintett Versenyzőt a Versenyből kizárhatja,

•

a nem valós adatokat megadó Versenyzőt a Versenyből kizárhatja,
a Verseny során viselkedésével a Verseny sikeres lebonyolítását zavaró,
akadályozó Versenyzőt a Versenyből kizárhatja,
a Verseny feltételeit tartalmazó jelen Részvételi Szabályzatot indokolás nélkül
bármikor módosítsa, ide értve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot
biztosítva
közzéteszi
a
Verseny
weboldalán
(www.challengeon.hu).

•
•

A verseny lebonyolításának módja
A Versenyre az érdeklődő nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók 2-4 fős
csapatokban jelentkezhetnek a www.challengeon.hu oldalon a regisztráció során kért
adatok megadásával és a Részvételi Szabályzatban foglaltak elfogadásával. A
jelentkező csapatok a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő, érvényes regisztrációt
követően emailen keresztül kapnak felhívást az online selejtezőn való részvételre a
megadott emailcímükre kiküldött felhívás keretében. Az online selejtező során egy
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rövid feladat megoldását követően kerülnek értékelésre a beküldött válaszok, és a
felállított sorrend alapján a 15 legjobban teljesítő csapat meghívást kap a 24 órás
Versenyen való részvételre. A hackathonon a versenyfeladatok a fentiekben
részletezett kihívások mentén kerülnek definiálásra, melynek megoldására 24 óra áll
majd rendelkezésre a csapatoknak. Az ötletük kidolgozásához esetlegesen szükséges
adatokat a helyszínen adja majd át a Szervező a csapatoknak, és mentorok segítik
majd a csapatokat munkáját. A Verseny végére a csapatoknak egy prezentációt kell
elkészíteniük az ötletük bemutatására, melyet 5 fős zsűri előtt kell bemutatniuk. A zsűri
előre megadott szempontrendszer alapján értékeli az ötleteket és az értékelés
eredménye alapján kerül kihirdetésre az első három helyezett csapat.
Az értékelés szempontrendszere
A bemutatott ötleteket a helyszínen egy 5 tagból álló zsűri értékeli majd a következő
szempontok figyelembe vételével:

•

a kihíváshoz való kapcsolódás,
újdonságtartalom,
üzleti potenciál,
funkcionalitás,
ügyfélközpontúság,
megvalósíthatóság,
csapatmunka,

•

prezentáció minősége.

•
•
•
•
•
•

A verseny ütemezése, határidők:
A regisztráció időtartama: 2018. március 10. – 2018. április 15.
A csapatok jelentkezésének határideje: 2018. április 15. 24:00
Online selejtező időtartama: 2018. április 16. – 2018. április 24.
Online selejtező határideje: 2018. április 24. 24:00
Hackathon résztvevők kiválasztásának határideje: 2018. május 7.
24 órás hackathon: 2018. május 18. 17:00 - 2018. május 19. 17:00
A Versenyre regisztrálni, és a online selejtezőn részt venni a www.challengeon.hu
oldalon lehet.
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A Verseny helyszíne
MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem: Bertalan Lajos utca 2., Budapest,
Hungary, 1111
A Versenyző a Versenyre történő regisztrációval
•
•

•

•

•

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Verseny jelen hivatalos
Részvételi Szabályzatának rendelkezéseit;
tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint
adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat az Adatkezelési Tájékoztató szerinti célból kezelje, illetve feldolgozza;
kijelenti, hogy az általa online selejtező keretében beküldött megoldás és a 24
órás versenyen kidolgozott ötlet kizárólag a saját szellemi tevékenysége, és
olyan személyek szellemi tevékenységének eredménye, akik hozzájárultak a
megoldás és az ötlet kidolgozásához és a jelen Versenyben történő
beküldéséhez és felhasználásához, a beküldött megoldást és kidolgozott ötletet
a Versenyző készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik annak
felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
kijelenti, hogy az általa beküldött megoldás és kidolgozott ötlet nem sérti
harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes
érdekeit;
kijelenti, hogy az általa beküldött megoldásban és kidolgozott ötletben nem
szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

Nyeremények
1. hely:
•
•
•

350.000 Ft értékű repülőjegy utalvány a csapat egészének
egynapos Design Thinking workshop az E.ON-nál, ahol a nyertes csapat
szakmai támogatást kap az ötlete tovább fejlesztéséhez
Brain Bar belépőjegy a csapat minden tagjának a Design Terminál
felajánlásával

2. hely:
•
•

200.000 Ft értékű műszaki ajándékutalvány a csapat egészének
Brain Bar belépőjegy a csapat minden tagjának a Design Terminál
felajánlásával
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3. hely:
•
•

100.000 Ft értékű műszaki ajándékutalvány a csapat egészének
Brain Bar belépőjegy a csapat minden tagjának a Design Terminál
felajánlásával

Szellemi tulajdon
A 24 órás hackathonon való részvétel feltétele a titoktartásról, illetve a felhasználási
jogokról szóló nyilatkozat aláírása a verseny helyszínén. A Verseny alatt született
ötletek szellemi tulajdonjoga a Versenyzőket illeti. Az ötletek esetleges
felhasználásáról Szervező és a Versenyző(k) külön megállapodásban rendelkeznek.
Mindkét nyilatkozat megtalálható a www.challengeon.hu honlapon.

Irányadó jog
A jelen Versenyre és a Részvételi Szabályzatra a magyar jog rendelkezései az
irányadóak.

Adatvédelem
Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelyet
Versenyző a Versenyre való regisztrációjával kifejezetten elfogad.
Budapest, 2018. március 10.
E.ON Hungária Zrt.
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-10-043518; adószám: 12282225-2-44)
Szervező
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